
DOSSIER No.: .. J.:9..5.J A

Uit In 

1 Paraaf Datum Aan Datum 

-- ·ss 1 

is t\l \ \i)-�

c,' 

,. � 

� 33626 · '50 

NAAM: 

Uit 

Datum Aan Paraaf 

1 

1 
1 

VLr:ï:::11v:::;: D :2ELtE ............. --�-�-$.QlifE.EL. 

In Uit In 

Datum Datum Aan Paraaf Datum 

1 
1 

1 

1 

1 

1 



MINUTEN BLAD 

DOSSIER No .... 0D.J.9.51.A .................. . 
. 

NAAM: ...... JlLIEGVEL.D .. .EELDE! ... -,, .. .P.ers.onaeL ............................ . 

1 • 

2. 

-

Aangelegd d.d. 5-10-51, in opdracht van D. 
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Dit OD is gesplits t in: 
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ACD 4A 



Verbinding 54. 

No. 'f 1J/JY 
VERTROUWELIJK. 

• 

• 

,. 
A 

l 

Betreft: FRANCISCUS HENDERIICUS (niet BENDERICUS) 
JA G T, geboren te Groningen, 28-5-09, 
exploitant van het restaurant op het vlieg
veld Eelde, wonende te Eelde, Burgemeester 
Legroweg 59. 

Antwoord op 
verzoek DIS no. 14052, dd. 22 Augustus 1951. 

FRANCISCUS HENDERIICUS JA G T, geboren te Groningen, 
28-5-09, tot 30-10-50 gewoond hebbende te Groningen,
thans wonende te Eelde, Burgemeester Legroweg 59, 
huwde op 22-6-33 te Groningen met
ANNA ·BOT T IN GA, geboren te Groningen, 26-9-10 •
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, ge
naamd:
Annechina Francisca JA G T, geboren te Groningen,
29-9-36 en
Maria Henderica JA G T, geboren te Groningen,
1-8-44.

Het gezin JA G T staat alhier gunstig bekend. 
De leden van het gezin behoren tot de Rooms-Katholie
ke kerk, doch ze kunnen niet tot de geregelde kerk
gangers word�n gerekend. 
FRANCISCUS HE,'NDERIICUS JA G T staat alhier en in 
zijn tegenwoordige woonplaats als een zeer rustig 
iemand bekend. Hij heeft weinig omgang met personen 
uit zijn omgeving. Op politiek gebied treedt betrok
kene niet op de voorgrond, daar is hij te "sloom" 
voor. Er mag worden aangenomen dat F.H. JA G T op 
de K.V.P. is georiê�nteerd. Vaststaat, dat hij, even
als de overige gezinsleden politiek_betrouwbaar is. j 

Aan de woning worden de dagbladen Ons Noorden(R.K 

en het Nieuwsblad van het Noorden bezorgd. 
In de administratie van de Justitie, de Politie 

en de P.R.A. te Groningen is niets ten nadele bekend 
van bovengenoemde personen. Einde. - - - - - - - -

18 September 1951. 
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JAGT, Franciscus Ilendericus 

22 Augustus 

Aan de Heer 
Hoof,100.mrr ... issaris van J olitie 
te / 
G R O r I G t l�. 
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Groningen, 28-5-efg 
Eelde, Burgem. lesroweg 59 (exploitant van het restaurant 
op het vliegve d Eelde}. 

Betrokkene wonde voor September 1950 te Sronin[en, 
aan het adr s Ambonstraat 20a. 



Betreft: - - · · : Drenthe,
Franciscus Hendericus-J@ffi,

9 Augustus 1951. 

Nea. geb. te Groningen-, · · 
Mei 1909, exploit.snt van het 
restaurant op het vliegveld 
Eelde, Burgem. Legroweg 59. 

VERTROUWELLJK 

Antwoord op:· 
�is no. 14.052, d.d. 30 Juli 1951. 
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Bovengenoemde Jagt, de tegenwoordi 

� exploitant van het restaurant op het 
vliegveld Eelde komt in de politie-admini
stratie van de gemeente Eelde niet.voor, 
evenmin als de leden ,nm zijn gezin. Noch 
op crimineel, noch op p0litiek gebied is er 
iets ten nadele van hen bekend. Politiek 
gezien treedt geen v� hen op de voorgrond. 
Het gezin belijdt de Rooms-Katholieke 
Godsdienst en behoort tot de K.V.P. 

Door voornoemde Jagt wordt "Ons Noorden" 
en het. "Nieuwsblad van het Noorden" gelezen. 
Omtrent specia1e kennissen o:f omgang met 
bepaalde personen is hier niets bekend. 
Gedurende het verblijf van Jagt in de

gemeente Eelde is wel de indruk gekrege�, 
hij �en:_g�za.gsgetrouw€; Ued!rlander is, 
evenals zijn vrouw. F1IUfèieel staat Jagt 
er kennelijk redelijk voor, zijn verplich
tingen in dat verband komt hij steeds goed 
na. De leefwijze Wltl het gezin ia goed te

noemen en buitensporigheden komen in het 
gezin niet voor. Jagt is goed voor zijn 
werk. 

Het gezin is in September 1950 te

JJ;eJ...de-komen wonen. Voordien woonde het te 
Groningen aan het adres Ambonstraat ooe..

, . .  

1.,11;,-vo '-/t-. 
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De exploit
/

van het restaurent op 

Nadere ge-evens niet beschikbaar. 

30 Juli 1951. 

de Heer District co 
de ijkapolitie 

SEN. 

het vlie&veld Belde. 
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Notitie voor D III 
van DI . 

Betr.: North Dutch ircraft Company, 
gevestigd te Eelde (bij Groningen). 

Deze Maatschappij stelt zich ten doel: 

ACD/ 

DAT: 

PAR: 

1. Het verhuren van sportvliegtuigen aan gebrevettevrde sport
vliegers.

2. Het maken van reclamevluchten.
3. Te zijner tijd over te gaan tot het inrichten van een repa

ratie werkplaats voor sportv-liegtui0en op het vliegveld
Eelde.

Oprichter en enige directeur: 

Roelof \l. OOciTERHUIJ, circa 40 jaar oud, wonende l oorclerstrai:...t 
A 135 te Ulrum, Tel. 31. 
Beroep: Garagehouder te Ulrum • 
[aa tschappelijk Kapitaal zal + f. 15 .000 bed.ragen, vra· rvan 
f. 8.000 van Je Esso te Den Häag.
De Maatschappij bezit één vliegt-uig, een Piper-Cup, hetnelk
op Eelde is gestationeerd.

Tot op heden wordt sledhts weinig gebruik gemaakt van de diensten 
van de Maatschappij, terwijl over de toekomst het oordeel van 
insiders zeer verdeeld is. 

Opm.: Oosterhuis staat gunstig bekend o:p politiek gebied; zijn 
garage-bedrijf (sub dealer General Motors) heeft te 
Ulrum en omgeving een goede naam • 

- DIS -
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